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Teataja
Vanalinna Hariduskolleegium

selle nädala
sünnipäevad:

Lauri Koogas 9.02

Ella Maidre 10.02
Siim Rahnu 10.02

Pille Kaleviste 12.02
Maret Nurklik 13.02

Anu Lääne 13.02

kestab

VHK omaloomingukonkurss
teemadel

"Meie kool"
"Kodu"

lKirjanduse loomeleide ootame hiljemalt 10. veebruariks põhikooli
õpetajate tuppa või aadressile krista@vhk.ee.
l Omaloomingu kontsert toimub 11. veebruaril kell 17.00 Muusikamajas.
lParimate autasustamine toimub 19. veebruaril vabariigi aastapäeva
aktusel Metodisti kirikus.

Teid tervitab vastloodud VHK malekubi!
Oleme seadnud endale eesmärgiks taaselustada aktiivset huvi male,
kuningate mängu vastu ja koondada igas vanuses VHK-lasi seda mängu
harrastama.
Maleklubi sõbralik avapauk antakse
11. veebruaril kell 16.00 VHK Gümnaasiumi
kohvikus. Kõik malehuvilised (õpilased,
õpetajad, vilistlased) on oodatud oma oskusi
lihvima ja proovile panema.
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Kuningas ja kuninganna malet
mängimas. Saksamaa, 15. sajand

Palume ka VHK perede abi. Suure huvi
tõttu võib meil puudu jääda malemängu
komplektidest. Kui teil juhtub kodus
mõni ülearune malekomplekt olema,
võtaksime selle hääl meelel meie
klubis kasutusele. Tuua saab
neid gümnaasiumi
valvelauda.
Ootame teid kõiki nautima
seda üllast mõttesporti!
Maleklubi nimel
Teie abituriendid
Johannes Magnus Aule
ja Priidu Tikk
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1. Koolitus õpetajatele. Korraldamisel on õpetajatele pedagoogiline koolitus koostöös Tallinna Ülikooliga. Õppekava on
veel koostamisel. Lähtutakse meile vajalikest teemadest.
Alustatakse veebruari vaheajal.
2. Tallinna Kesklinna vanema haridustöötajate tänuvastuvõtt. Osakonnajuhatajad esitavad selle nädala jooksul osalejate nimed.

3. Leiti, et õde Maryga on vaja lindistada intervjuu. Enel Kotli
lepib kokku võimalike intervjueerija ning filmijaga.
4. Suvepuhkused. Täpsustati kuupäevasid puhkusegraafiku
jaoks. Puhkuse sisse ei arvestata riigipühasid ning puhkust
antakse kalendripäevades.
Järgmises vanematekogus: gümnaasiumi vastuvõtu katsed ja
korraldus.

õnnitlused

• Laur-Eik Komissarov (õp. Jekaterina Rostovtseva) saavutas Valmiera XXI rahvusvahelisel pianistide konkursil
10-11-aastaste vanusegrupis diplomi. 10-11 a grupp oli
konkursil mahukaim, osales kokku üle 20 noore pianisti. Osalejad olid Leedust, Lätist, Venemaalt ja Eestist.
Palju õnne Laur-Eikile, õpetajale ja perele!
• 29. jaanuaril toimus Tallinna Westholmi Gümnaasiumis
emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor, kus meie õpilased saavutasid silmapaistvaid tulemusi.
7. klass:
Mari-Ann Raun 6.-7. koht
Linda Morel 8. koht
10. klass:
Saara Liis Jõerand 1. koht
Eva Pajusaar 2. koht
12. klass:
Piibe Maria Talen 2. koht
Palju õnne õpilastele ja tänusõnad kõikidele aineõpetajatele,
kes õpilaste emakeeleoskust lihvivad!
• Õnnitleme matemaatika ülelinnalises olümpiaadivoorus
osalenud õpilasi, kes saavutasid kohti esimese 20 seas:
Markos Lill (10.R) ja Saara Liis Jõerand (10.H) jagavad 4.–6.
kohta;
Jürgen Luus (11.R): 13.–15.koht
Jaan Erik Pihel (12.R): 16.-17.koht

ning põhikoolist
7. klass:
Siim Lukas Lokotar: 18. koht
Liisbet Saar ja Mihkel Hani: 19.–25. koht
• Reaalainete nädalal toimus ka Teaduslahing, milles osalesid koolid üle Tallinna. Tubli 8. koha saavutasid 7. klassi
poisid Siim Lukas Lokotar, Torm Thor Niimann ja Johan Kirikal. Õnnitleme!

uudiskirjandus gümnaasiumi raamatukogus

• Eksaminandile matemaatika riigieksamist. (2016)
• Espak, Peeter. (2015). Müüt ja kirjandus. Õpik
• Genis, Alexander. (2016). Lugemistunnid: kirjanduse
kamasuutra. Loomingu Raamatukogu, nr. 25
• Inimkeha põhilised biomolekulid. Inimorganismi metabolism. (2015)
• Kasik, Reet. (2015). Sõnamoodustus
• Kilcullen, David. (2015). Juhupartisanid: väikesed sõjad
keset suurt sõda
• Kolmteist eesti kirja. (2016). Loomingu Raamatukogu,
nr. 1
• Kundera, Milan. (2014). Naeru ja unustuse raamat
• Mikita, Valdur. (2015). Lindvistika ehk metsa see ling-

vistika
• Raadik, Maire. (2015). Õigekirjaspikker: eesti keele
põhireeglite kogumik
• Sandrak, Ott. (2016). Tallinna Püha Kanuti Gildist ja selle
majadest
• Sarapik, Peep. (2015). Ma lillesideme võtaks... [Helisalvestis] CD
• Zilmer, Mihkel. (2015). Normaalne söömine: teejuht ja
abimees eluks nüüdisaja globaalsel infoprügimäel
• Tekstist tekstini: lugemine ja kirjutamine. (2016)
• Viiding, Juhan. (2015). Olevused: näidend kahes vaatuses

